
   

Název magisterské práce

Indikátory kvality MAGISTERSKÉ práce Koef. 1 koef. 2 koef. 3 Koef. 4

Označte x , zda a v jaké míře předložená práce obsahuje následující 

znaky A-F:

Obsahuje Spíše 

obsahuje

Spíše Ne-

obsahuje

Ne-

obsahuje

  A Klíčové znaky: úvodní část

A1 Zřetelné vymezení vztahu tématu k oboru speciální pedagogika resp. 

příbuzných oborů. x

A2 Jasná a zřetelná formulace tématu a cíle/cílů práce. Co má být 

ověřeno, zjištěno, čeho má být dosaženo, co chce autor zjistit. x

  B

B1 Konkrétní příklady teoretických i praktických přístupů našich a 

zahraničních autorů. Obsahuje přehled názorů vztahujících se k 

tématu na základě odborné literatury. Přiměřený rozsah použitých 

zdrojů včetně internetových.

x

B2 Je zřetelné, kde jde o autorský text, a kde o analýzu odborné literatury 

(nejedná se o souhrn mechanických výpisků z literatury). Text 

jevhodně členěn a logicky vystavěn.
x

  C

C1 Výzkumná část se vztahuje k tématu a cíli práce. x

C2 Stanovení výzkumného problému a výzk. otázek. Správná formulace 

hypotéz (pokud typ výzkumného problému umožňuje hypotézy 

formulovat).
x

C3 Použité výzkumné metody a nástroje jsou uvedené a zdůvodněné. 

Způsob a obsah interpretace dat či údajů umožňuje zpracování 

závěrů.
x

  D

D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů. x

D2 Zjištěné výsledky jsou interpretovány (nejde např. jen komentované 

vyjádření číselných či slovních údajů).
x

D3 Způsob a obsah interpretace umožňuje zpracování závěrů, 

doporučení, výstupů práce.
x
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  E Závěry a zhodnocení přínosu práce pro obor:

E1 Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo cíle stanoveného v práci. 

(Není redukováno na výsledky a interpretaci výzkumu, přijetí či 

odmítnutí hypotéz.)
x

E2 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast speciální pedagogiky 

resp. příbuzných oborů.  
x

E3 Přínos pro obor je formulován. x

   F Prezentace - formální úroveň práce:

F1 Odpovídající jazyková úroveň, dodržení formálních náležitostí a 

struktury (titulní list, čestné prohl. resumé, klíčová slova, obsah aj), 

grafická a typografická úroveň práce.
x

F2 Bibliografie uvedena dle platné normy. x

          Komentář hodnotitele :  

Celkový dojem, silné stránky, slabé stránky, originalita myšlenek apod. Vedoucí práce může   

vyjádřit,  zda autor pracoval samostatně, práci si náležitě organizoval, byl kreativní apod.  

Otázky k obhajobě MAGISTERSKÉ práce:

Dne: 

04.08.2021
Podpis:

1. Už v úvodu práce zmiňujete, že samotná definice "žáka se sociálním znevýhodněním" je v naší školské legislativě jen 

nedostatečně ukotvena - jak byste tedy Vy, vlastními slovy, stručně definovala, kdo je "žák se sociálním 

znevýhodněním"?  2. Ve výsledcích Vašeho výzkumu zmiňujete, že neziskové organizace se při práci se sociálně 

znevýhodněnými romskými žáky věnují také kariérnímu poradenství - zkuste stručně popsat, proč je role NNO v této 

oblasti důležitá a jaké poznatky k tomuto tématu by se daly dále rozvíjet v praxi škol.

Navzdory určitým pozitivním legislativním i organizačním posunům, které bylo možné v uplynulých letech zaznamenat v oblasti 

podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, je to právě skupina sociálně znevýhodněných romských žáků, která zůstává 

často stranou zájmu, bez dostatečné podpory ve školním systému; potřebných úspěchů ve vzdělávání těchto žáků by pak mnohdy 

nebylo možné dosáhnout bez pomoci neziskových organizací, jejichž role ovšem dosud není příliš systematicky zmapována - 

zvolené téma diplomové práce tak lze považovat za zajímavé a aktuální. Teoretická východiska jsou v práci zpracována 

dostatečně, autorka využila celou řadu odborných zdrojů; chvályhodné je zohlednění nejnovějších strategických dokumentů (např. 

Strategie 2030+) i uvedení příkladů ze zahraničí (Mušinka, 2012). V praktické části autorka popisuje průběh a výsledky vlastního 

výzkumného šetření, ve kterém sledovala roli a přínos čtyř vybraných neziskových organizací pro oblast vzdělávání sociálně 

znevýhodněných romských žáků; vzhledem ke specifickým komplikacím ve školním i akademickém roce 2020/2021 (opatření v 

souvislosti s šířením nemoci Covid-19) autorka zpracovávala výzkum v časové tísni, výsledky jsou ovšem i tak zajímavé, přehledně 

popsané, a mají potenciál pro další rozvoj (speciálně)pedagogické praxe. Formální zpracování práce je v pořádku, jen ojediněle 

chybí uvozovky u citací (str. 43); práce je psaná ve slovenštině, jazykovou úroveň proto neposuzuji. Celkové vyznění práce je 

přesvědčivé, doporučuji ji proto k obhajobě.  

Klepněte sem, vyberte známku.CELKOVÉ HODNOCENÍ  magisterské práce, návrh klasifikace: 
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